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Nedre Sandby sjömark, Öland.
(Kotula/Nedre Sandby 
Lantmäteriet 601-2017/4118)

Thomas Gunnarsson med en av 
sina drönare.
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H
ar du hört något i luften som surrar? Det 
kanske inte är en bisvärm utan någon 
som flyger med drönare. Sedan 1 augusti 
2017 är reglerna mildrade, vilket gör det 
mindre komplicerat för privatpersoner 

att flyga och fotografera med drönare. Reglerna 
uppdaterades 1 februari 2018, du kan läsa mer om 
dem på www.transportstyrelsen.se/dronare. Som 
med all annan teknik krävs det att man är ansvars-
full. Själv använder jag drönare för att fotogra-
fera landskapet och på så sätt försöka förstå hur 
mänsklig påverkan skapar olika förutsättningar för 
floran. Man ser tydligt strukturer i landskapet: våt-
marker och vattnets väg, spår efter gamla åkrar som 
numera är betesmark, skogsplanteringar, milslånga 
stenmurar med mera. Eftersom jag håller till på det 
öppna Öland är det ovanligt lätt att dokumentera 
alvaret, sjömarken och mittlandsskogen med alla 
dess våtmarker. Du ser igenväxning av betesmarker, 
du kan hitta biotoper som är värda att besöka, och 
upptäcka geologiska fenomen och så vidare.

Får inte flyga högre än 120 meter 
Vad ska man tänka på när man flyger drönare? På 
en del ställen är det förbjudet att flyga och det är du 
skyldig att ta reda på. Det kan gälla kärnkraftverk, 
militärområden eller flygplatser. Inom en del natur-
reservat är det också flygförbud. Du måste hela 
tiden se din drönare och får inte flyga högre än 120 
meter. Håll avstånd till människor och djur, och flyg 
inte över hus eller gårdar. Om du tar foton är det 
viktigt att de inte är kränkande. För att få publicera 
dina foton, även på sociala medier, måste du ha 
tillstånd av Lantmäteriet. 

Smakar det så kostar det
Men är det inte såväl dyrt som svårt? Nja, som 
med allt annat kräver det en viss erfarenhet. Börja 
gärna med att skaffa dig en mindre drönare och 
lär dig flyga med den. Du kan få en sådan för runt 
3 000–4 000 kronor, det finns även begagnade. När 
du klarar du att flyga en liten drönare blir det lätt-
are med en större modell – den har bättre teknik för 
att stabilisera den, och för att undvika hinder, samt 
ett säkerhetssystem om du skulle förlora kontakten. 
Men smakar det så kostar det, mellan 15 000 och 20 
000 kronor inklusive kamera, fjärrkontroll för att 
styra drönaren och surfplatta för att se och kunna 
fotografera. Sedan finns det förstås ingen gräns 
uppåt för vad det kan kosta men väger drönaren 
över sju kilo blir reglerna tuffare. Ismantorps borg, Öland. 

(Ismantorp borg Lantmäteriet 601-2018/675)
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Sommaren 2018 kommer att gå till historien som en av de var-
maste och torraste under modern tid. På Öland har torkan lämnat 
tydliga spår främst ute på Stora alvaret. De största alvarträsken 
har torkat ut, enbuskarna står brunbrända och fuktängarna är 
så hårt nedbetade att det bitvis bara är gräsrötterna kvar. Även 
extremt tåliga växter som ölandstok och tulkört har vissnat och 
tappat bladen. Lantbrukarna har haft det mycket tufft med fel-
slagna vallskördar och de har fått köra i skytteltrafik med vatten 
och foder till sina betesdjur. Vad kommer denna sommar att få för 
konsekvenser för floran? Nästa växtsäsong kommer säkerligen 
att bjuda på en del överraskningar. Vår egen landskapsblomma, 
ölandssolvändan, ser även den tagen ut i hettan. Den varietet be-
nämnd äkta ölandssolvända blommar i skiftet maj–juni på fjolårs-
skotten; denna växtsäsong har näppeligen några skott kunnat ut-
vecklas. Man ska ändå hålla i minnet att alvarets växter är gjorda 
för extrema förhållanden och säkert kan ett torrår som 2018 var 
viktigt för att hålla borta sämre anpassade arter från alvarmarken. 
Till min glädje såg jag att det förhatliga och invasiva spärroxbäret 
såg ut att ha dött på några ställen. Att en del enbuskar och träd 
fått lämna in öppnar fältet för andra att ta över taktpinnen. Tuf-
fast förefaller alvarväxterna ha haft det på de torrängsryggar som 
återfinns på gamla, ofta sandiga strandvallar. Överlever fårsvingel, 
fältvädd, gullborste, brudbröd, axveronika och alla orkidéer? 
Kanske kan en del ettåriga växter gynnas om nu hösten blir fuktig 
och mild? Många av de tidigblommande arterna, exempelvis sten-
krassing, övervintrar som bladrosetter och de kan nu få ett större 
spelrum när grannarna dukat under. Dynamik är en naturlig del 
av naturen men frågan är hur mycket av årets värme och torka 
som kan skyllas på människans framfart. En enstaka varm och torr 

sommar kan bero på slumpen men 
visst kan man undra. Experterna 
är ändå överens om att klimatför-
ändringarna på sikt kommer att 
medföra ett mer extremt väder med 
både värmeböljor och skyfall. 

Ulla-Britt Andersson
styrelseledamot i 

Svenska Botaniska 
Föreningen

Den varma 
sommaren
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  Från fältet

B
jörk, asp och gråal är lövträd 
som jag kunnat sedan tidigare. 
På lunchstoppet frågade Krist-
offer ut oss om träd (med hjälp 
av ett papper som visade flera 

silhuetter av olika blad). Flera av bladen 
hade jag aldrig tidigare sett, inte vad jag 
minns i alla fall. Han gick igenom hur man 
kunde skilja olika träd åt, bland annat 
genom att känna på om bladet var mjukt 
eller strävt. Ett annat sätt var att kolla om 
bladens nerver var raka eller bågformade. 
På kvällen vandrade vi genom en mörk 
bokskog full av skogsbingel och ramslök. 
Vi gick uppför och framför oss öppnades 
ett landskap som inte var likt det svenska. 
Kan det vara ”Small Canyon”? Nej men 
en vägg av sedimenterad kalkberggrund i 
solnedgången. Uppe på kullen pekade en 
av deltagarna snabbt ut flera blommor och 
jag tänkte ”hur ska jag kunna lära mig allt 
det här?”. 

Lärde oss nyckla växter
Blommor och träd repeterades med kurs-
deltagare och ledare, och allt eftersom 
började jag känna mig mer säker på olika 
arter. Vi lagade mat tillsammans, klagade 
på värmen och skrattade åt olika livshän-
delser som vi delade med varandra. 

I ett vindskydd för pilgrimer vid Öst-
erplana kyrka gick vi igenom hur nyckling 
går till, och sedan begav vi oss ut på Öst-
erplana hed och tittade på orkidéer som 
ängsnycklar, flugblomster och överblom-
mad guckusko, samt andra växter. 

I en mindre grupp gick vi på jakt efter 
den rödlistade tistelsnyltroten som inte 
har egen fotosyntes utan parasiterar på 
andra växter. Det blev några bromsbett 
extra och vi gick i högt gräs men den hit-
tades vid en brudborste så jag fick se den! 
Det var riktigt häftigt. 

Samma kväll tog vi också en promenad 
i mindre grupper och tittade på växtlig-
heten i närområdet, vid vandrarhemmet i 
Hällekis. Kristoffer visade ett större blad 
och sa att den växten ofta kallades vid ett 
trivialnamn och först kom blomman och 
sedan bladen. Jag funderade länge, och 

efter en stund sa han hästhov. Jag kunde 
inte tro det och utbrast WOW! Jag hade 
ingen aning om att en så liten och välkänd 
blomma som tussilago hade så stora blad.

Det var nog höjdpunkten på lägret och 
alla (som visste om denna växt) fick sig 
ett gott skratt åt min okunskap, men det 
bjuder jag gärna på. 

Sedan fortsatte vi gå, jag fick lära mig 
hur man skiljer på äkta fläder och druv-
fläder. Äkta fläder har planare blomställ-
ning medan druvfläders blomställning är i 
klase. Äkta fläder får svarta bär, därav det 
latinska namnet Sambucus nigra – nigra 
betyder svart. Vetenskapliga namn och 
etymologin (vad namnet har för ursprung) 
låg det inget fokus på men ibland togs det 
upp. 

En minnesregel jag kommer att min-
nas länge är ”Vi bränner Opeln och tar 
Volvon” – Viburnum opulus, vilket är latin 

för olvon som vi såg i närheten av vand-
rarhemmet. 

Dovhjort och sång
Under denna händelserika helg har vi inte 
bara studerat kärlväxter utan även badat, 
såväl i Vättern som under hemresan i en 
insjö utanför Arboga. Det var härligt efter 
en lång och het sommardag. Vi har kollat 
efter fästingar på varandra, sett dovhjort 
på nära håll och sjungit tillsammans. Jag 
är så glad att jag fick följa med och träffa 
så många härliga personer. 

Innan vi åkte tillbaka tog Kristoffer 
fram silhuetterna av blad igen, och jag 
kände mig bombsäker på alla. Tänk vad 
snabbt man kan lära sig! Tillbaka i Norr-
land saknar jag känslan av hasselblad, 
men här finns å andra sidan många andra 
fina växter. 

                    Jessica Tjäder

Lyckat ungdomsläger i Hällekis 
Jessica Tjäder har varit på botanikläger i Västergötland och upptäckt en ny värld 
tillsammans med andra unga botanikintresserade. 

”Vi bränner Opeln och tar Volvon”, 
eller Viburnum opulus olvon.

Nohlmarken utanför Skultorp i Västergötland är ett av Västsveri-
ges finaste naturområden. 

En av deltagarna på ungdomslägret tar sig en närmare titt på en brudsporre.

FOTO: JESSICA TJÄDER
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Blåeld är tvåårig 
och i år har det varit 

en mycket rik blomning. 
Blomningen gynnas av sol 

och värme. Förra sommaren var 
fuktig och hösten regnig vilket sä-
kert var bra för ettårsplantorna.

FOTO: LENA HEGNER

Blåeld vid Holmhällar på Gotland.

Botanisk stadsguide Värdefull tungviktare 
Titel: Botaniska utflykter i Göteborg med omnejd. Text och bild: Ingemar 
Jonasson. Pris: 234 kronor (www.adlibris.com)

Titel: Nordens flora. Text: Lennart Stenberg Illustration: Bo Mossberg. 
Pris: 400 kronor (www.svenskbotanik.se)

Detta är den tredje upplagan av Mossbergs 
och Stenbergs gärning efter Den nordiska 
floran som kom 1992 och Den nya nordiska 
floran som publicerades 2003. I Nordens 
flora är antalet växter utökat, liksom for-
matet. Den var otymplig redan i föregånga-
ren och är nu en verklig tegelsten som rym-
mer 3 500 kärlväxter av de cirka 6 000 som 
finns bara i Sverige. Naturligtvis beror det 
på vad och hur man räknar. Stenberg och 
Mossberg har valt att låta det mesta som 
klarar sig på egen hand få vara med, oavsett ursprung. Det räcker 
med att se på omslaget som föreställer en rosenskära hemma-
hörande i Arizona för att förstå det. Samtidigt finns det ett stort 
värde i att ha så många växter samlade i ett och samma verk. Bo 
Mossbergs illustrationer är alltid en lisa för själen att beskåda. 
Det räcker långt att bara bläddra sig fram och botanisera från 
vardagsrummets soffa. Verket är oumbärligt för botanikern.  

I 35 kapitel berättar botanikern Ingemar 
Jonasson om lika många botaniska pärlor i 
Göteborgsområdet. Boken har ett liknande 
upplägg som Botaniska utflykter i Bohuslän 
som Jonasson också har varit involverad i. 
Den boken blev en stor framgång. Loka-
lerna presenteras kort med en text och en 
karta. Dessutom finns bilder av växter från 
platsen och växtlistor över vanliga och 
mindre vanliga växter. De förtjänstfulla 
och estetiskt tilltalande kartorna är gjorda av Carina Lindkvist 
på Naturcentrum. Lokalerna är koncentrerade kring Göta älvs 
utlopp, med de flesta på den södra sidan av älven. Bara ett fåtal 
lokaler på den ytmässigt stora ön Hisingen är med i boken. Vare 
sig Hökälla eller Torslandaviken finns till exempel med. Men det 
är en randanmärkning. Med boken i handen kan man gå på bota-
nisk upptäcktsfärd i Göteborgs centrala delar och förvånas över 
hur mycket som står att finna bland byggnader och vägar.   
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Namn Gabrielle Rosquist Ålder 53 år  
Bor Revingeby i Skåne Familj Man och två 
barn Aktuell Projektledare för Sand Life 
som nu har avslutats. 



  Personligt

”Jag tycker vi har fått de resultat som 
vi hade hoppats på ...”

D
et är mitten av augusti, och bara 
några veckor sedan det stora 
EU-projektet Sand Life avslu-
tades efter sex år. Gabrielle 
Rosquist är mitt uppe i arbetet 

med redovisningen till EU när vi möts i 
Slottsträdgårdsfiket i Malmö. Hon är nöjd 
med projektet som är ett av de största och 
viktigaste EU-naturvårdsprojekten vi har 
haft i landet.

– Jag tycker vi har fått de resultat som 
vi hade hoppats på, vi har gjort det vi 
skulle göra. Vi hade nyligen en slutkon-
ferens i Kristianstad där alla sa att de var 
supernöjda med Sand Life, säger hon.

Hela projektet har haft en budget på 
totalt 7,8 miljoner euro, alltså cirka 82 
miljoner kronor, under sex år. Utan Gab-
rielle hade det troligen inte blivit något 
projekt. Hon vill inte på något sätt ta åt sig 
äran, men medger att det var på hennes 
initiativ som den första projektansökan 
skickades in till EU. Då blev det nobben, 
men på Naturvårdsverket föreslog man 
att länsstyrelsen skulle försöka igen, och 
den gången gick det bättre. Pengarna kom 
den här gången från en fond kopplad till 
Natura 2000-områden. Det innebar å ena 
sidan att områdena som ingått i projektet 
har varit begränsade till Natura 2000-om-
råden, men å andra sidan innebär det 
också att man har så kallad ”rådighet” över 
ytorna, vilket är en stor fördel när projek-
tet nu är avslutat. Rådigheten innebär att 
man har fortsatt tillgång till områdena och 
inflytande över hur de bör skötas.

Vad har syftet med Sand Life varit?
– Det har gått ut på att restaurera 

igenväxta sandiga marker i Skåne, Halland 

och på Öland. Vi hade gärna haft med både 
Gotland och Blekinge, men av olika anled-
ningar blev det inte så, säger hon.

Hon hade sett att i olika åtgärdspro-
gram hade arter gynnats av att man ökade 
mängden öppen solblottad sand. I Halland 
där man varit steget före hade naturvårda-
re sett att när man brände sandmarker så 
blommade det mer käringtand året därpå, 
vilket till exempel gynnade havsmurarbiet, 
som är rödlistad i kategorin Starkt hotad.

– Vi hade också många entomologer 
som kom till oss och ville att vi skulle 
arbeta för att bevara insekter. De såg rike-
domen av insekter i grustäkter och på de 
ytor som försvarsmakten övar på, där det 
blir en stor regelbunden störning, skjutfält 
och militära övningsområden som Re-
vinge, Ravlunda, Rinkaby och Ringenäs, 
säger hon.

Rödlistade arter
Även många växter finns i denna typ 
av biotop, till exempel den hotade och 
rödlistade sandnöreln, men också fåglar 
som fältpiplärka. Men även om det är lätt 
att räkna upp arter som påverkas positivt 
av att mängden öppna sandytor ökar, har 
Sand Life inte varit ett artprojekt, utan ett 
biotopprojekt. Och mer av biotopen blot-
tad sand har det blivit, det visar jämförel-
ser man har gjort med hjälp av flygbilder 
och också genom att man i fält har mätt 
ytorna. Om nu mängden sand har ökat, har 
också de hotade arterna gjort det?

– Biologiska värden svarar långsamt. 
Trots att vi i Halland har restaurerat bio-
topen för fältpiplärka har den inte kommit 
tillbaka dit, men i Skåne har tillbakagång-

Gabrielle Rosquist är i grunden botaniker, har dispute-
rat på sandliljor och brinner för åtgärdsprogram. De se-
naste åren har hon varit projektledare för Sand Life som 
nu har gått i mål.  

TEXT OCH FOTO: NIKLAS ARONSSON

Tre favoriter
Växt:
”Stor sandlilja (såklart), världens vack-
raste växt.”

Plats:
”Ölands alvar och sandstäpperna vid Vi-
temölla och Söndre klack i Degeberga.”

Resmål:
”Jag skulle vilja besöka Kapprovinsen i 
Sydafrika. Annars tycker jag Medelhavs-
floran är ganska frän, liksom Teneriffa 
med alla sina Sonchus-arter.”

Stor sandlilja.
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Personligt
en hejdats och har börjat öka. Insekterna 
är de som vanligen svarar direkt på åtgär-
den, och därefter kommer vegetationen 
och blomrikedomen, säger hon.

Gabrielle Rosquist är väl medveten om 
att ytorna nu åter kommer att växa igen.

– Det ska få lov att göra det lite grann. 
Vi vill efterlikna den succession som fanns 
i det gamla åkerbruket. Odlingen varierade 
mellan ett till tre år och sen fick marken 
vila, ibland upp till 20 år om marken var 
riktigt mager. När vegetationen etablerat 
sig kunde man låta djuren beta men detta 
dröjde ett tag. Igenväxningen kan gå rätt 
långt utan att vi förlorar mångfalden, men 
vi kommer att göra nya blottor efterhand.

Hon är glad att pengarna från EU också 
inkluderade information till allmänheten. 
Deras arbete med att öppna sandblottor 
väckte på sina håll det gamla sanddrifts-
spöket till liv. 

– I vissa områden har skötselråd bildats 
och i dessa ha de närboende varit repre-
senterade. Det finns en stolthet hos dem 
när de har något sällsynt på sina marker, 
säger hon.

Oväntade hinder
Som i alla projekt har man ibland stött på 
oväntade hinder, som oexploderad am-
munition på skjutfälten där man tog hjälp 
av försvarets specialanpassade grävare 
som klarar granatdetonationer. En annan 
stötesten var att det finns bestämmelser 
för hur stora sandblottor man får göra, vil-
ket gäller de områden där brukaren eller 
markägaren har miljöersättningar inom 
Landsbygdsprogrammet. 

– Här kunde länsstyrelserna påverka 
regelverket för miljöersättningarna, som 
i sin tur tillät oss att göra lite större sand-
blottor. På det stora hela har det gått som 
vi har velat. På Falsterbonäset har vi grävt 
bort mer vresros än vi trodde från början. 
Även om det innebar att mer pengar fick 
gå dit har det varit bra att få bort den.

Nu är Gabrielle och hennes kollegor 
på gång med en ny Life-ansökan. Den här 
gången med fokus på arter i ett flernatio-
nellt projekt. Tillsammans med Tyskland, 
Estland och Danmark har Sverige gjort 
en föransökan där man vill arbeta med 
strandpadda, sandödla och sandnejlika.

Tidigt naturintresse
För Gabrielle som växte upp i Trelleborg 
kom naturintresset tidigt. Det var en fröjd 
att hälsa på mormor och morfar på landet 

minns hon. I 15-årsåldern gick hon med i 
Fältbiologerna.

– Jag hade tyckt att växter var spän-
nande innan jag gick med, men i Fältbio-
logerna fanns folk som var duktiga på allt 
möjligt och det gjorde att fåglarna tog över 
mer och mer. Jag drog med min far som 
också blev fågelskådare.

Hon minns bland annat att hon var 
med och släppte ut en tornuggla vid en 
gård någonstans i Skåne som en del i ett 
projekt, och att hon var på Öland och krys-
sade provencesångare, wilsonsimsnäppa 
och biätare. 

Det blev logiskt att fortsätta naturspå-
ret efter gymnasiet med studier på biolog-
linjen i Lund. Redan då hade Gabrielle sik-
tet inställt på länsstyrelsen som hon tyckte 
verkade vara en spännande arbetsplats. 
Under universitetsstudierna flyttades 
också hennes fokus åter mot växterna. 

– På somrarna deltog jag i diverse 
projekt i Norrland, med bas i Umeå, där 
jag inventerade växter åt forskare. Det 
handlade både om att inventera specifika 
arter och kartera i rutor.

Studerade sandliljan
Det blev därför en logisk fortsättning att 
efter biologexamen doktorera inom syste-
matisk botanik med genetisk inriktning. 

– Jag valde att studera våra sandliljear-
ter utifrån genetisk och morfologisk varia-
tion. Stor sandlilja är tetraploid, medan 
liten sandlilja är diploid. Därför var det 
intressant att studera vilken relation de 
har till varandra.

Sandliljan har en sydöstlig utbredning 
i Sverige. I Skåne växer den i sandstäpp, 
en biotop som är hotad i Sverige, och som 
bara finns i sydöstra Sverige. Dessutom en 
del av den biotop som Sand Life har foku-
serat på. Hon fann att diversiteten mellan 
populationer var lägre hos stor sandlilja 
jämfört med liten sandlilja. Hon hittade 
också en hybrid mellan arterna som var 
förväntat triploid. 

– I Alperna finns en stor sandlilja som 
är diploid, som jag tittade lite på, och jag 
hittade faktiskt en på Själland, säger hon.

Uppskattar artfokus
Efter disputationen jobbade hon ett tag 
med att inventera betesmarker i Hässle-
holms kommun. Men redan 2001 började 
hon på länsstyrelsen med att inventera na-
turtyper i Natura 2000-områden. Hon har 
framför allt arbetat med åtgärdsprogram 
för hotade arter och naturtyper, något hon 
har tyckt mycket om.

–  Jag tycker om att ha ett artfokus i 
naturvårdsarbetet. Visst, ibland vill man 
rädda allt, men ibland behöver man titta 
på detaljerna. 

De senaste 20 åren har hon botaniserat 
så mycket i jobbet att hon på fritiden har 
prioriterat annat, även om hon försöker att 
floraväkta lite grann, som till exempel slåt-
tergubbe, klippnejlika och åkerfibbla.

–  Tiden räcker inte riktigt till, men jag 
försöker vara med på floraväktarmötena. 
Det är väldigt roligt och jag hoppas att jag 
ska kunna återvända lite mer till botaniken 
igen nu när Sand Life är avslutat. 

Gabrielle Rosquist i Slottsträdgården i Malmö.
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Blomsterfest i hela landet

U
nder årets upplaga av De Vilda 
Blommornas Dag, söndagen 17 
juni, anordnades 116 vand-
ringar över hela Sverige med 
1 370 deltagare. Vädret var 

varierat, men på många håll riktigt bra. 
Uppslutningen ser ut att ha varit bra, och 
erbjudandet om två nummer av Vilda 
Växter och två nummer av Svensk Botanisk 
Tidskrift lockade oväntat många. Det är 
vind i seglen för föreningen just nu, med 
ökande medlemsantal och stort engage-
mang från många ideella krafter.  

Sören Sahlin guidade i Göteborg.

Vallkrassing.

Muskö i Stockholms södra skärgård.

Maj-Sofie Andersson, Helen Höijer, Göran 
och Kristina Svensson samt Lena Bergelin 
botaniserar längs det nedlagda smalspåret 
mellan Sävsjö och Vetlanda. Grönkulla.

På Gotland 
guidade bland 
annat Gun 
Ingmansson.

FOTO: NIKLAS ARONSSON

FOTO: NIKLAS ARONSSON
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Borga hage på Öland under Ulla-Britt Anderssons ledning.
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V
ad kan vara bättre än att intro-
duceras till nya platser med 
nya spännande växter av lokala 
förmågor som har många år 
av praktiskt botaniserande 

med sig? På årets botanikdagar fick jag 
och drygt 70 andra uppleva detta. Varje år 
arrangerar Svenska Botaniska Föreningen 
Botanikdagarna i ett av våra landskap ihop 
med en lokal botanisk förening. I år gick 
turen till Västmanland där vårt basläger 
under dagarna var Sätra brunn.

Spår av malmbrytning
Första dagen begav sig min grupp upp mot 
Norberg och första stoppet blev Klack-
bergs naturreservat där spåren av malm-
brytningen tydligt finns kvar. Brytningen 
var igång från 1300-talet ända fram till 
1969 och har givit området ett väldigt ka-
raktäristiskt utseende. Utöver järnmalmen 
så har här även funnits ett kalkbrott, vilket 

ju genast gör området botaniskt intressant. 
Redan när vi klev av bussen fick vi direkt 
smak av den torrängsvegetation som fanns 
i omgivningen, och några ängsgentianor 
kämpade febrilt mot torkan. I sann flora-
väktaranda offrades en liten slurk från en 
av vattenflaskorna – vi får hoppas att den 
gjorde någon nytta. När vi fortsatte upp 
för den gamla banvallen fick vi talrikt med 
spåtistel längs båda sidor och när vi bör-
jade närma oss skogsbrynet välkomnades 
vi av säfferot. När trädkronorna började 
täcka himlen ovanför oss fick vi se flertalet 
exemplar av fjolårets Årets växt – svart 
trolldruva. Snart var vi framme vid dagens 
första höjdpunkt, nämligen röd skogslilja. 
När den hade beundrats av samtliga var 
det dags att bege sig tillbaka mot bussen 
och nya lokaler. 

Rikkärr och knottblomster
Väl på bussen stod vi inför ett vägval. 

Moa Pettersson fick föreningens ungdomsstipendium för att vara med på årets 
botanikdagar i Västmanland. Här berättar hon om sin upplevelse.  

Antingen fick man åka till Silvtjärn eller 
till de något mer lättillgängliga lokalerna 
Orkarmossen och Stora Malmkärra. Efter 
diverse försök till att sälja in både den 
ena och den andra lokalen bestämde jag 
mig för att följa med till Silvtjärn där det 
lockades med rikkärr och inte minst chans 
på knottblomster. En promenad genom 
skogen gav en hel del intressanta växter 
innan vi kom fram till rikkärret, och väl 
där kunde man se följderna av årets torka. 
Även den med de simplaste tygskor kunde 
gå torrskodd genom vegetationen. Väl på 
plats hittade vi några kärrknipprötter att 
avnjuta innan vi påbörjade det stora ef-
tersöket av knottblomster, som trots noga 
förberedelser inte hade setts till under 
rekognoseringarna. Lagom till att hoppet 
hade börjat sjunka ropades det ut att den 
var återfunnen och från alla hörn kom folk 
med stora kliv för att se denna späda lilla 
orkidé. Ett återfynd som senare på kvällen 

  Botanikdagarna TEXT OCH FOTO: MOA PETTERSSON

Bo Eriksson förevisar svedjenävan och berättar om föreningens arbete med att driva upp några plantor för att kunna visa upp på årets botanikdagar. 

Bland studentnejlikor och svedjenävor 
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belönades med dagens fynd och kunde 
säkra att morgondagens grupp också 
skulle få uppleva dess skönhet. 

Gråmalva och läderbagge
Dagen därpå tog bussfärden oss ner mot 
Ängsö där första stoppet var Ängsö slott. 
För mig som egentligen har entomologin 
som primärintresse så lockade det ju de-
finitivt när läderbaggen nämndes. Knappt 
hade vi hunnit runt slottet innan vår guide 
från länsstyrelsen hade fått vittring på 
baggen och kunde visa upp ett praktfullt 
exemplar för oss, och i närheten hade vi 
dessförinnan fått beskåda Sveriges kanske 
största bestånd av gråmalva. När turen 
kring slottet var avklarad tog oss bussen 
vidare längs slingrande små grusvägar. 
Utmed vägen kunde vi se studentnejlikas 
bjärt röda färg, den uttorkade och bruna 
råttsvansen som verkligen gav skäl för sitt 
namn samt hartmansstarren som var en ny 
trevlig bekantskap för en nybliven flora-
väktare som jag själv. I övrigt var turen till 
Ängsö en verklig fröjd för ögat där spåren 
av det äldre kulturlandskapet i allra högsta 
grad levde kvar och många av de invasiva 
växterna ännu inte hade tagit grepp om 
vägkanterna. 

Brandområdet lockade
Inte kan man väl tänka sig botanikdagar 
i Västmanland utan att få se det stora 
brandområdet från 2014 och några av dess 
pyrofila arter? Precis det hade Botaniska 
föreningen i Västmanland som värdfören-
ing tänkt väl på. När vi under sista dagen 
bussades ut mot brandområdet gjorde vi 
första stoppet inne i Sveaskogs ekopark 
Öjesjöbrännan, där det en månad tidigare 
åter hade brunnit. Det är nästan svårt att 
begripa hur fort livet åter börjar spira i 
den svartbrända marken om man inte får 
se det med egna ögon. Mjölke och berg-
korsört sköt upp ur backen och tankarna 
på brand- och svedjenäva var inte långt 
borta. Redan nästa stopp förverkligades 
drömmen då vi fick se svedjenäva som för-
eningen lyckats få fram genom fantastiska 
insatser som pågått under ett år. Många 
ville detaljstudera, fotografera samt 
beundra innan det var dags för de tre sista 
stoppen för dagen. Sist ut av de brand-
härjade områdena var naturreservatet 
Hälleskogsbrännan och dess besökscen-
trum där vi kunde njuta av kilometerlång 
utsikt. Därefter blev det en bra blandning 
av växter under besök ute på en myr samt 

TEXT OCH FOTO: MOA PETTERSSON

Brinnande kärlek är ett annat namn på studentnejlikan som är en förrymd prydnadsväxt. 

För att svedjenävans frö skall kunna gro krävs det 
bland annat skogsbränder.

Läderbagge är en skalbagge som är knuten till 
ihåliga träd, främst ek. 

Knottblomster är en av våra minsta orkideér och är 
svår för ett otränat öga att få syn på. 

i en fint hävdad kraftledningsgata där en 
population med väddnätfjäril lever. 

Härjedalen nästa
Nästa år äger botanikdagarna rum i 
Härjedalen och kommer nog bjuda på en 
härlig mix av fjäll- och låglandsflora. Är 
du student och vill åka på botanikdagarna? 

Håll utkik på Svenska Botaniska Fören-
ingens hemsida där det finns information 
om stipendiet man kan söka. Stort tack till 
Svenska Botaniska Föreningen för stipen-
diet och tack till Botaniska föreningen i 
Västmanland för ypperligt värdskap och 
för att ni bjöd så öppenhjärtigt på era 
kunskaper. 

Röd skogslilja är en raritet för oss fastlandsbor. 
Den har gått tillbaka, troligen på grund av modernt 
skogsbruk. 
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J
ag tar av mig strumporna och 
skorna, och viker noggrant upp 
byxorna. Vattnet är överraskande 
varmt och når mig upp till knäna. 
Det gungar och jag håller mig 

fast i relingen på Kaj Rundgrens alumini-
umbåt. Botten är full av stenar, vissa hala, 
andra vassa. Den stenfyllda strandkanten 
är bara några meter bort, men närmare än 
så här går det inte att komma med båten. 
Till slut är vi alla fyra i land på ön som 
bär det samiska namnet Puukko – Mora 
Aronsson, Monica Svensson, Lennart Pers-
son och jag.

Räkna florväktararter 
Vår uppgift är tydlig: att räkna alla indi-
vider av bottnisk malört och strandviva. 
Dessa båda är floraväktararter, och även 
EU-arter. Det senare innebär att Sverige 
har ett särskilt ansvar att hålla koll på 

dessa bägge taxa. Bottnisk malört har 
visserligen inventerats tidigare, men inte 
gällande hur många individer det finns av 
denna underart till fältmalört. Den bott-
niska malörtens genetik är också delvis 
oklar. Till exempel i vilken utsträckning 
den hybridiserar med fältmalört. I Finland 
tror man att den bara finns i ren form på 
någon enstaka ö i Bottenviken. Vi har där-
för också ett annat uppdrag, nämligen att 
samla in belägg från ett tiotal växtplatser 
som ska undersökas noggrant. Det innebär 
att vi alla bär på ett åttasidigt dokument 
från länsstyrelsen som visar att vi får sam-
la belägg i Haparanda Sandskärs national-
park. Förutom Haparanda Sandskär ingår 
även ön Seskar-Furö i nationalparken.

Hitta rätt sikte
Det är mitten av augusti. Även på dessa 
breddgrader är det mesta överblommat, 

det gäller till exempel strandvivorna som 
blommar tidigt på sommaren. Det vi letar 
efter är därför bladrosetter. Där! tänker jag 
nästan direkt, efter att ha kikat på bilder 
av hur rosetten ska se ut. Nähä, slåtter-
blomma ja. De kommande dagarna blir 
vi varse hur många arter det är som har 

Malört, strandviva och rysskörvel 
Varje år arrangerar Svenska Botaniska Föreningen 
floraväktarläger. Årets läger var förlagt till Hapar-
anda, där nio hängivna botaniker fick leta rysskörvel, 
strandviva och bottnisk malört i en fantastisk miljö.  

Lennart Persson och Mora Aronsson gör sig i ord-
ning för att börja inventera. Kapten Kaj Rundgren 
väntar vid båten.

Bottnisk malört tillsammans med 
bland annat strandvial.

  Floraväktarläger TEXT OCH FOTO: NIKLAS ARONSSON
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liknande bladrosetter. Det är emellertid 
lite som med trattkantareller – när siktet 
är inställt går det ganska lätt att se dem. 
De växer också vanligen i små aggregat, 
sällan en och en. När vi är klara på Puukko 
har vi hittat några tusen strandvivor. Vad 
är det då för växter som den rara strand-
vivan delar strand och växtplats med? 
Slåtterblomma är redan nämnd, men också 
fackelblomster, kärrvial, klapperstens-
ögontröst och strandögontröst, strandve-
ronika, gultåtel, och här och var gömmer 
sig exemplar av kärr- och havssälting. På 
sina ställen lyser strandranunkelns små 
gula blommor upp sin omgivning. Längre 
upp från stranden, i den grusiga och 
sandiga marken, växer strandvialen och 
den bottniska malörten, oftast tillsammans 
med kal backglim.

Fullt med rastade tättingar
Vi fortsätter till en annan av alla småöar 
i Haparandas platta och steniga skärgård 
– Arro – och fortsätter räkna. I byn där 
fiskarstugorna står tomma är det fullt med 
bottnisk malört. Överallt står den, och bara 
i byn räknar jag och Mora in 2 697 indivi-
der. Det blåser kraftigt, men solen värmer 
oss. I den lilla tallskogen bakom husen 
myllrar det av tättingar: stenskvättor, 
lövsångare, bofinkar och grå flugsnappare. 
Längs stranden lyfter drillsnäppor och 
gluttsnäppor med högljudda klagoläten 
när vi med blickarna fixerade på stenarna 
och växterna spanar efter våra målarter. 

När Arro är färdiginventerad fortsätter 
vi till Seskar-Furö. Båtkapten Kaj Rund-
gren berättar att det finns en stam av älgar 
som tagit sig dit på isen under vintern, 

men som av oklar anledning inte går däri-
från trots att betet är för dåligt för att alla 
ska klara sig. Bara under senaste vintern 
svalt elva djur ihjäl på ön. Eftersom det är 
nationalpark bedrivs ingen jakt. Träden på 
ön är formade av betet, alla grenar som nås 
av älgarna är bortbetade.

Kal backglim med bottnisk malört
Haparanda Sandskär är den största ön i 
Haparandas skärgård. Här finns också en 
livaktig fågelstation. Vi letar framförallt 
bottnisk malört runt de röda små husen i 
hamnen, här är den mer svårräknad än på 
de andra öarna. Vi bestämmer oss för att 
räkna vissa ytor, men göra uppskattningar 
för andra. Det är helt enkelt omöjligt att 
räkna varje planta över ett så stort område 
där den är talrik. Vi konstaterar ånyo hur 
vanlig kal backglim är som följeslagare till 
den bottniska malörten.

Med sikte på rysskörvel
Vi passerar Kuukkola-forsen nästföljande 
morgon för att fortsätta längs Torne älv till 

Pello. Därifrån ska vi åka nedåt mot Hap-
aranda och leta efter rysskörvel på lokaler 
där den tidigare har funnits. Det är jag, 
Mora och så Margareta Edqvist, floraväk-
taransvarig. 

Dagen innan har Margareta, Åke 
Svensson och Charlotte Wigermo letat 
ännu längre norrut, utan att hitta något. 
Rysskörveln är i princip överblommad och 
det är fröställningarna vi letar efter. Dessa 
är på håll mycket lika fröställningar av 
hundloka, som är väldigt vanlig. 

I Pello hittar vi några exemplar som 
jag försöker specialgranska så mycket det 
går för att veta vad jag ska titta efter. Det 
är alltid något helt annat att se växten i 
verkligheten än i en bok eller på bild. På 
samma sätt som med strandvivan gäller 
det att hitta sökbilden. Det finns små av-
vikelser gentemot den snarlika hundlokan: 
den har en guldigare och mer aristokratisk 
form på flockarna och en hårig stam som 
saknar hundlokans lister. 

På de flesta lokaler hittar vi betydligt 
färre individer än vad tidigare invente-

Kal backglim är en varietet av backglim. Den har 
en östlig utbredning i landet och är talrik på Öland 
och Gotland, men också i norr där den ofta växer 
tillsammans med bottnisk malört.

Överblommade strandvivor.

Bladrosetter av strandviva.

Bottnisk malört har röd stam. På Seskar-Furö har älgarna betat träden hårt.

TEXT OCH FOTO: NIKLAS ARONSSON
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ringar har gett. Vad det kan bero på vet vi 
inte, mer än att igenväxning, exploatering 
och kanske också den varma sommaren 
sannolikt haft betydelse.

Sveriges östligaste punkt
Den tredje dagen på floraväktarlägret åker 
vi med en större båt så långt österut det 
går att komma i Sverige. Vi dammsuger 
bland annat ön Kataja, som är Sveriges 
östligaste punkt. En linje rakt söderut 
härifrån skär en bit in i Baltikum. På vägen 
ut i den tilltagande vinden ser vi en vikare 
kasta sig i vattnet från den sten där den 
har legat och vilat. 

Vi passerar ett stort bebott havsörnsbo, 
och jag ser en av fåglarna flyga lågt ut på 
andra sidan ön för att synas så lite som 
möjligt. Efter att ha räknat in några tiotal 

nedvissnade praktnejlikor på Östra Kniv-
skär vadar vi i land på Lilla Austi. Här ska 
finnas en handfull lokaler för strandviva. 
Det tar en stund för oss att hitta till den 
första. Jag skriver ned koordinaterna och 
antecknar tio exemplar. En timme senare 

skriver jag ned koordinaterna för den 
33:e (!) lokalen på den lilla ön. Lokalerna 
hyser mellan några få exemplar upp till ett 
par hundra. 

Men att det är lätt att göra misstag 
inser vi när vi gör samma sak på Kataja. Vi 
följer strandlinjen utan att hitta så mycket 
som ett enda spår efter någon strandviva, 
trots att den enligt en tidigare inventering 
ska finnas här på flera lokaler. Vår slutsats 
är att den helt enkelt kan ha blivit felbe-
stämd. Kärrviolens bladrosetter är snar-
lika, liksom slåtterblommornas som jag 
redan nämnt. Men vi får en fin vandring 
i solen. Plötsligt håller Mora upp en gren 
med några bär på och undrar om jag vet 
vad det är. De ser ut som större åkerbär, 
fast klarröda. Det är bäverbär, säger Mora 
och ler. En hybrid mellan stenbär och 

Ön Kataja i Haparandas skärgård är Sveriges östligaste punkt. Den ligger på en östligare longitud än till exempel Litauens kust.

Bara några få strandvial blommade fortfarande.

Floraväktarläger
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åkerbär. De smakar också som en bland-
ning av de två, inte lika hallonaktigt som 
åkerbäret, men inte heller lika vattnigt 
mjäkigt som stenbäret. 

Till slut möter vi övriga i sällskapet vid 
växtplatsen för finnstjärnblomma. Den 
bildar här en stor sammanhängande matta 
tillsammans med kärrstjärnblomma. I 
luppen syns bladens papiller tillfredsstäl-
lande, liksom de smalare bladen.

Färska björnspår
Den sista inventeringsdagen tillbringar jag 
och Mora på Seskarö där vi först förgäves 
letar praktnejlika, men därefter räknar in 
ett större antal bottnisk malört. Vi hittar 
till och med en ny lokal för den. Tyvärr är 
vattnet ovanligt högt vilket gör det omöj-
ligt att se några strandvivor. De finns där 
helt säkert, men står nu under vatten. 

Vi avslutar äventyret med att hitta 
några färska björnspår runt en liten tjärn 
i skogen där vi misslyckas med att finna 
en endaste individ källgräs, en art som är 
rapporterad härifrån.

Känslan av att göra nytta
Trots att vinden varit starkare än vanligt, 
sommaren torrare än normalt och vat-
tenståndet högre än genomsnittet är vi 
nöjda med vad vi har lyckats åstadkomma. 
Vi har räknat in tusentals bottnisk malört 
och strandvivor, tagit belägg på den först-
nämnda, och hittat ett hundratal praktnej-
lika och rysskörvel. 

Känslan av att göra nytta, samtidigt 
som man får uppleva en mer orörd natur 
än den man normalt vistas i, är stark och 
tillfredsställande. Det är det här som flora-
väkteriet handlar om. 

Att leta efter rysskörvel var ofta som att leta efter nålen i höstacken. Den står där i mitten. Ännu värre 
kunde det vara om den stod mitt bland snarlika hundlokor.

Rysskörveln var överblommad och det som 
återstod att leta efter var fröställningar som denna. 
Ofta lite guldigare och glesare flockar.

Rysskörveln har en stam som är glest hårig. Det är 
en bra karaktär som är lätt att jämföra med hundlo-
kans kala stam (uppe till höger).

Vill du också 
göra nytta som 
inventerare i  
Floraväktarna?
I så fall, skicka ett mejl till: 
margareta.edqvist@svenskbotanik.se. 
Hon hjälper dig att få tag i rätt person 
där du bor. Det finns uppgifter att 
göra, och växter att leta efter, i alla de-
lar av landet. Dessutom ordnar fören-
ingen varje år med ett läger i någon del 
av landet som är i särskilt stort behov 
av en inventeringsinsats. Det viktigaste 
är inte dina botanikkunskaper utan din 
lust att hjälpa till.   



  Fotosyntesen TEXT: BÖRJE WERNERSSON OCH HANS RYBERG
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J 
orden är uppskattningsvis 4,6 
miljarder år gammal och för 
runt 3,5–4 miljarder år sedan 
(under prekambrium, jordens 
urtid) utvecklades det första 

livet på jorden, troligen i form av något 
som liknade dagens bakterier. De hör till 
prokaryoterna, det vill säga de saknar 
cellkärna. Efter ytterligare någon miljard 
år utvecklades de blågröna bakterierna 

Hässleklocka är ett exempel på C3-växt, vilket nästan alla växter i Sverige är.
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Fotosyntes är en förutsättning för nästan allt liv vi känner till. Utan 
den – inget syre i atmosfären. Hur fungerar den och hur uppstod 
den? Börje Wernersson och Hans Ryberg reder ut. 

(cyanobacteria, kallades förr blågrönalger, 
men är inte närmare släkt med algerna). 
Dessa bakterier, som också saknade cell-
kärna, hade fotosyntes. De kunde utnyttja 
solljuset som energikälla för sin ämnes-

Världens bästa 
solfångare



TEXT: BÖRJE WERNERSSON OCH HANS RYBERG
FOTO: BÖRJE WERNERSSON
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omsättning och uppbyggnad. Biologiskt 
liv på land fanns inte då och atmosfärens 
syrehalt var nära 0 procent, men den 
började stiga för 1,5–2 miljarder år sedan 
som en följd av fotosyntesen. Under denna 
period fortsatte utvecklingen av livet på 
jorden och några organismer utvecklade 
cellkärnor (eukaryoter; cellkärnan inne-
håller gener), vilket var startpunkten för 
utveckling av flercelliga växter och djur. 
Det tog uppskattningsvis en miljard år för 
atmosfärens syrehalt att stiga till dagens 21 
procent, som en följd av växternas utveck-
ling och kolonisering av land. Den ökande 
syrehalten ledde också till att ozonskik-
tet bildades, som är ett vitalt skydd för 
landlevande organismer mot den farliga 
ultravioletta strålningen.

Växtcellen utvecklas
En förutsättning för liv på land var att 
växtcellen bildades. Det var blågröna 
bakterier, som lever i havets ytskikt och 
oftast nära land, som inkorporerades i en 
primitiv cell med cellkärna. Man tror att 
denna cell använde den blågröna bakte-
rien som föda, men den överlevde inne i 
värdcellen och utvecklades så småningom 
till en kloroplast där fotosyntesen sker. 

Mycket talar för att det är så det gick till, 
bland annat har kloroplasterna eget ge-
netiskt material, som liknar de blågrönas, 
och ribosomer där proteinsyntesen sker. 
Kloroplasterna kan tillverka en del av sina 
egna proteiner, men värdcellen har tagit 
över en del av de blågrönas genetiska kod 
och bestämmer delvis över sina ”inhy-
singar”.

Innan detta skedde hade celler med 
cellkärna tagit upp andra bakterier, som 
utvecklats till mitokondrier, cellens 
energiverk, som förser både djurceller 
(inklusive våra) och växtceller med energi 
för ämnesomsättning och uppbyggnad.

Dessa processer kallas endosymbios, 
ett inre samliv. Fantastiskt att tänka sig att 
både mitokondrier och kloroplaster ur-
sprungligen skulle ha varit frilevande bak-
terieliknande organismer som nu tjänstgör 
inne i nästan alla eukaryota celler.

Fotosyntespigment 
Fotosyntesens roll för växtcellen är att 
absorbera solljus som växtens energi-
källa. Denna ljusabsorption sker med 
olika pigment, framför allt klorofyll a 
och klorofyll b, men till viss del även 
karotenoider. Karotenoidernas viktigaste 

funktion är att skydda växtcellen från 
att förstöras av för stort ljusinflöde – en 
säkerhetsventil. Pigmenten klorofyll a och 
b är stora molekyler bundna till protein i 
kloroplasternas membran (tylakoiderna), 
vilket de gula karotenoiderna också är.

Det för oss synliga ljuset är ett spek-
trum av olika färger (våglängder från 
400–700 nanometer), från blått till rött. 
Karotenoiderna absorberar ljus av kortare 
våglängd (under 520 nanometer). Kloro-
fyllerna absorberar våglängder i det syn-
liga ljusets blå (cirka 400–520 nanometer) 
och röda (cirka 650–700 nanometer) delar 
av spektret. 

Den mellanliggande gröna delen av 
ljusspektret (cirka 520–600 nanometer) 
absorberas inte utan reflekteras eller 
passerar, vilket är anledningen till att 
bladen är gröna för det mänskliga ögat (se 
Figur 1).

Bladet – världens solfångare
Evolutionen har lett fram till utveckling av 
en första klassens solfångare, bladet. Tack 
vare sin stora yta har bladet förutsättning-
ar att samla in större mängder av solenergi 
än om bladet inte hade utvecklats. Detta 
fick stor betydelse för utveckling av liv.

Figur 1. Spektra för fotosyntespigmenten klorofyller och karotenoider. Dessa pigment tar inte upp mycket ljus i det gröna området. (Publicerad med tillstånd från 
Niklas Hjelm, Hemmaodlat.se.)
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Fotosyntesen

Backtimjan är en solälskande art.

Solenergi lagras i kolhydrater   
Fotosyntesens huvudsakliga ”råvaror” är 
vatten, koldioxid och solenergi (fotoner) 
och dess resultat är bildande av olika 
energirika sockerarter (kolhydrater) och 
utsläpp av biprodukten syrgas.

Förenklat består fotosyntesen av två 
olika, men samtidiga, processer – ljusre-
aktionen och den så kallade mörkerre-
aktionen. Dessa sker under dygnets ljusa 
timmar då klyvöppningarna på bladet 
är öppna (stängs normalt på natten) och 
gasutbytet (till exempel syre och vatten ut, 
koldioxid in) sker med atmosfären.

I ljusreaktionen, som sker i membran 
där klorofyll finns, sönderdelas vatten till 
väte och syre. Detta kräver mycket energi, 
som växten får via pigmentens absorbera-
de solenergi (ljusfotoner). Vätet och dess 
energiinnehållande elektron går vidare 
till mörkerreaktionen via energibärarna 
NADPH (nikotinamid-adenin-dinukleo-
tidfosfat) och ATP (adenosin-trifosfat) och 

syret utsöndras via klyvöppningarna. 
I mörkerreaktionen, som sker i den 

friflytande inre delen av kloroplasten 
(stroma), binds koldioxid och väte i en 
komplicerad cyklisk process som kall-
las Calvincykeln. Detta leder till att olika 
sockerarter bildas (innehåller kombinatio-
ner av kol, väte och syre) som till exempel 
glukos (innehåller sex kolatomer) och 
stärkelse (innehåller multipla, ihopkopp-
lade glukosmolekyler). Dessa sockerarter 
använder växten sedan för sin ämnesom-
sättning och uppbyggnad (Figur 2).

Koldioxidbindning i växtcellen
I den ”normala” fotosyntesens koldioxid-
bindning (= mörkerreaktionen = Calvincy-
keln) bildas först en enkel sockerart som 
innehåller tre kolatomer. Växter som gör 
detta kallas C3-växter.

Vissa växter har ett extra steg före Cal-
vincykeln och bildar malater som har fyra 
kolatomer. Malaterna avger koldioxid till Sodaört är en av få svenska C4-växter.
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Calvincykeln med glukos som slutprodukt.  
Dessa kallas C4-växter. Det första steget 
i bindningen av koldioxid hos C4-växter 
fungerar som en koldioxidpump in till 
Calvincykeln. 

C3-växter trivs bäst vid lägre tempera-
turer och god vattentillgång. Nästan alla 
växter i vårt land är C3-växter (till exem-
pel prästkrage, hässleklocka, hundäxing 
och lingon). 

C4-växter fungerar bäst vid högre 
temperaturer och klarar sig bra vid låg 
vattentillgång. Ett fåtal växter i Sverige 
är C4-växter (till exempel havsstrandens 
sodaört). Vid havet kan det ju bli fysio-
logisk torka (hög salthalt) och det är nog 
en anpassning till det snarare än till hög 
temperatur.

En variant av C4-växter kallas CAM 
(”Crassulacean Acid Metabolism” = sucku-
lentmetabolism). Den förekommer hos 
suckulenta växter som har klyvöppning-
arna öppna på natten och stängda under 

Figur 2. Fotosyntesens två delreaktioner, båda sker i kloroplasten, som är cirka 5 μm liten. Ljusreaktionerna sker i tylakoidmembranen och Calvincykeln sker i stro-
mat.  (Publicerad med tillstånd från Niklas Hjelm, Hemmaodlat.se.)

Gul fetknopp kan bete sig som C3- eller C4-växt.

dagen och på så sätt sparar på vatten. På 
natten tar de in koldioxid och binder den 
till malat, som sedan på dagen släpper 
ifrån sig koldioxid till Calvincykeln. Våra 
suckulenta arter, till exempel fetknopps-
arter som gul fetknopp, kan både bete sig 
som C3- och C4-växter. Vid god vattentill-
gång fungerar de som C3-växter, men om 
det är torrt fungerar de som C4-växter.

Algers fotosyntes
För algerna i havet finns ett par speciella 
problem. För det första borde de ha svårt 
att få tag på koldioxid till fotosyntesen. 
Halten av koldioxid i havet är ungefär lika 
hög som i luften, men diffusionen (rörlig-
heten) går 10 000 gånger långsammare i 
vatten än i luft. I havet finns mycket kol i 
form av vätekarbonat (”kolsyra”). För att 
få koldioxid har algerna vätekarbonatpum-
par på sin cellyta och inne i cellerna finns 
enzymet karboanhydras, som snabbar på 
omvandlingen av vätekarbonat till vatten 
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Fotosyntesen

”Går man djupare försvinner 
först grönalger, sedan brun-
alger och de som når längst 
ner är rödalgerna som kan 
växa på stora djup om vatt-
net är klart.”

Späd ögontröst räknas till halvparasiterna.

och koldioxid, där den senare behövs för fotosyntesen. Karboan-
hydras är ett av de snabbaste enzymen vi känner till. Det kan 
omsätta 1 000 000 molekyler per minut. Detta enzym finns också 
hos människor och andra djur.

För det andra avtar inte bara ljuset med djupet utan det ändrar 
samtidigt färg. Det röda ljuset absorberas högst upp i havet, det 
blå når lite längre ner, men längst ner når ljus som klorofyll inte 
kan absorbera, nämligen det gröna. 

I havet finns grön-, brun- och rödalger. Alla kan man finna nära 
ytan. Går man djupare försvinner först grönalger, sedan brunalger 
och de som når längst är rödalgerna som kan växa på stora djup 
om vattnet är klart. Brunalger innehåller en karotenoid, fukoxan-
tin, som när den är bunden till sitt protein kan ta upp grönt ljus 
och använda det i fotosyntesen. 

Rödalgerna har specifika pigment, fykoerytrin och fykocyanin, 
vilka absorberar grönt ljus som klorofyll inte kan. De har mycket 
mer av dessa pigment än av klorofyll och ser därför röda ut.

I ljus och skugga
Exemplen på växter som trivs i ljus respektive i skugga är givetvis 
många. Bland de förra kan nämnas solvända, maskrosor, tjär-
blomster och backtimjan. I den senare gruppen hittar vi till exem-
pel harsyra, trolldruva och knärot som klarar begränsad ljusstyrka 
och har skydd mot för mycket solexponering.

Utan klorofyll 
Ett mindre antal växter i vårt land har under evolutionen utveck-
lats till parasiter. De saknar klorofyll och kan därför inte genom-
föra fotosyntes. För sin överlevnad är dessa växter helt beroende 
av värdväxter för att få tillgång till sockerarter, det vill säga energi. 
Exempel på sådana växter är snyltrötter, tallört, skogsfru och 
vätteros.

Med klorofyll som tar vatten och mineral från andra
Ett antal av våra gröna blomväxter kan inte själva ta upp vatten 
och mineraler, utan tar dessa från olika värdväxter. Exempel på 
dessa halvparasiter är mistel, ögontröstar, natt och dag och andra 
kovaller.

Upptäckterna av fotosyntes och syre 
Fotosyntes, som ordagrant betyder ”sammansättning med hjälp 
av ljus” beskrevs första gången på 1770-talet av Priestley och 
Ingenhousz.

Syre beskrevs första gången under slutet av 1500-talet av 

polacken Sendivogius, men det var svensken Scheele som på 
1770-talet, det vill säga samtidigt med fotosyntesens ”upptäckt”, 
för första gången kunde mäta syrehalter. 

Redan på 700-talet hade kineser ett hum om luftens bestånds-
delar utan att mer specifikt veta vad.

Grönt ljus!
Livets uppkomst och arters utveckling genom evolution är fan-
tastisk. Att en absolut förutsättning för vårt liv är en biprodukt av 
fotosyntesen, nämligen syre, är en spännande tanke. Fotosynte-
sens reflekterade gröna ljus har präglat livet på jorden. 

Fotosyntesen får grönt ljus av oss!  
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Mistel är en så kallad halvparasit.Knärot trivs bäst i skugga.

Vätteros saknar klorofyll och är beroende av omgivningen för sin energi. 
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   Stirra dig inte blind på starren

N
u spelar vårens ljumma vind i myrens gula starr, och 
sakta stiga sagorna kring ön i Berga fors … Så inleds 
Dan Anderssons dikt Till min syster. För honom 
som föddes på 1800-talet i Dalarnas finnmarker var 
myrens starr något välbekant och viktigt. Det var 

det för alla som bodde på Sveriges landsbygd norr om Dalälven, 
som komplement till det övriga fodret man kunde få till sina djur. 
Ibland var det den viktigaste foderkällan. Tillgången på foder 
avgjorde människornas välmående och ibland deras överlevnad. 
Ända fram till mitten av 1800-talet hade slåttermyren där man 
kunde skörda starr ett högre värde än skogsmarken. En nybyg-
gare i Jämtland hade i mitten av 1700-talet inför vintern lagrat tre 
lass hårdvallshö, fem lass gräsfoder och 75,5 lass starr från tolv 
myrar. Idag är det nog inte andra än de botaniskt intresserade, 
någon hjortronplockare och kanske någon jägare som uppsöker 
starrmyren.

Halvgräs med 120 arter i Sverige
Starr är ett släkte som har ungefär 120 arter i Sverige. Släktet hör 

TEXT OCH FOTO: BARBRO RISBERG

till halvgräsen som till skillnad från gräsen har strån utan leder. 
Alla starrarter har trekantiga strån. Hos de storvuxna arterna ser 
man det med blotta ögat. 

Han- och honblommor finns (med två undantag) på samma 
planta och oftast, men inte alltid, i olika ax. Frukten är insvept i 
ett axfjäll som har ett typiskt utseende för varje art. Den karaktä-
ren kan man använda sig av som komplement vid artbestämning.

De flesta starrarterna förekommer i fuktiga miljöer som 
stränder, diken och myrar men det går också att hitta starrarter på 
fjällhed, klippor, betesmarker och sandstränder. Varje art har sina 
specifika krav. På samma myr kan det till exempel växa sumpstarr 
och dystarr, men där sumpstarren håller sig till torrare partier står 
dystarren alltid där myrtuvorna inte längre bär att gå på. 

Leta starrarter hemmavid
Vill du se starrarter har du troligen många nära dig. Det kan vara 
en spännande utmaning att bestämma och lära känna dem. Du 
kommer dessutom att få se många andra växter och få fina natur-
upplevelser på köpet. 

Mästare i mångfald 

Dvärgklocka, Campanula cochleariifolia.

Plattstarr finns mest i södra Sverige med 
tillfälliga förekomster i norr. Den växer 
på fuktig, näringsrik mark, gärna lerjord. 
På bilden sitter hanaxen ovanför mitten 
av axsamlingen som därför är tunnare 
just där.



 vilda växter | 3.2018 25

Slokstarr med sina vackra 
hängande honax är ganska 
sällsynt i södra Sverige. Den 
växer på våt lerjord, gärna vid 
dammar.

Blåsstarr är en vanlig art som växer vid stränder och andra fuktiga ställen i hela 
Sverige. 

Knagglestarrens honax ser ut som en medeltida riddares spikklubba. Den växer 
på näringsrik, fuktig mark i större delen av Sverige.
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Blekstarr är en ängs- och hagmarksart som man också finner på vägrenar med ängsflora.  Den gillar fukt. 
Stödbladet har ofta rynkor som går på tvären.

Stirra dig inte blind på starren

Myggstarr är en fjällart som du hittar i flera olika 
miljöer, från fjällsluttningar till myrar. 

Sumpstarr är vanlig på näringsfattiga myrar. Där 
den växer har du inga problem med att ta dig fram 
nästan torrskodd.

Dystarr växer så blött att du kan riskera att fastna i 
blötmyren om du söker upp den. 

Norrlandsstarr är en högvuxen art som ofta växer i 
stora bestånd vid stränder och i diken. Den anträf-
fas nästan uteslutande i Norrland.

Hängstarr betraktas som utgången i Sverige. I 
början av 1900-talet gjordes några fynd av arten i 
Skåne. Närmast återfinns den i Danmark. 

Vanlig styvstarr växer på torra fjällhedar som 
Flatruet i Härjedalen. Här är stjälken så kraftig att 
du kan se att den är trekantig. 

Stjärnstarr är en vanlig art i hela landet. Du hittar 
den på fuktiga ställen i skog och i myrkanter.
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  Kryptiskt REDAKTÖR: LINNEA HELMERSSON

Spana efter gyllenskivling
Mot slutet av sommaren och början av hösten kan 
det vara läge att spana efter gyllenskivling Phaeol-
epiota aurea (hette tidigare guldtofsskivling). Det 
är en stor, gulbrun hattsvamp vars unga exemplar 
kan ha en gyllene lyster. Gyllenskivlingen växer på 
fet jord, till exempel i dikeskanter och på gräsmat-
tor. Arten är vanligast i de södra delarna av landet 
men tycks vara under spridning. 

Vattenstjärna är årets mossa 
Svenska Botaniska Föreningen har utsett vat-
tenstjärna Ricciocarpos natans till årets mossa. 
Vattenstjärna har ett ganska ovanligt växtsätt då 
den växer flytande på vatten eller dy. Den är lätt 
igenkännlig med sin V-formade bål. Vattenstjärna 
finns i grunda, näringsrika vatten, främst i de 
södra delarna av landet. Den är idag bara vanlig i 
Skåne och Mälardalen men den verkar sprida sig 
till fler delar av landet, troligen genom sjöfåglar. 
Rapportera gärna in fynd av arten på Artportalen.   

Anpassningar för att förhindra 
vatten från att avdunsta
Sommarens ihållande värmebölja har inneburit 
stora påfrestningar på många djur och växter. 
Många lövträd började fälla löv redan i juli för att 
spara på vatten. Mossor och lavar klarar torka 
bättre än de flesta kärlväx-
ter. Bland dem finns 
många olika anpass-
ningar som möjlig-
gör detta. En del 
bladmossor har 
så kallade hårud-
dar på bladen 
– färglösa smala 
spetsar längst ut på 
bladen. Dessa gör att 
vatten inte avdunstar 
så snabbt från mossan. 
Mossor som växer på 
utpräglat torra platser, 
till exempel på toppen 
av stora solexpone-
rade stenar, har ofta håruddar, däribland många 
raggmossor och grimmior.

Gammelekslav och blyertslav 
blev en enda art
Det förekommer då och då att arter delas upp i 
flera arter, ofta har de då tidigare betraktats som 
varianter av samma art. Det är däremot ovanligt 
att två arter förs ihop till en. Detta hände dock i år 
när det visade sig att lavarna gammelekslav och 
blyertslav egentligen är samma art. Det framkom 
efter omfattande genetiska undersökningar som 
genomfördes av bland andra lavforskaren Göran 
Thor – som också var den som en gång upptäckte 
blyertslaven. Arterna lever båda på ek, men i 
övrigt har de både olika utseende, växtsätt och 
förökningssätt. Den enda påtagliga skillnaden är 
att det är olika grönalger som medverkar i sym-
biosen hos de två olika formerna. Gammelekslav 
är det namn som kommer att kvarstå.

Brännmossans sporhus. En av våra bladmossor.

Håruddar på vissa mossors 
blad är en anpassning till 
torra växtplatser.

Lär dig skilja på 
mossa och mossa

T
ycker du att alla mossor ser 
likadana ut? Lugn, det finns sätt 
att se skillnad på dem. Mossor-
na delas in i tre huvudgrupper: 
bladmossor, levermossor och 

nålfruktsmossor. 
De två arterna nålfruktsmossor, som 

båda är sällsynta, känns igen på att de har 
långsmala, nålformade sporhus. 

Till bladmossorna hör vitmossor, 
björnmossor, sotmossor och så den allra 
största gruppen som kallas egentliga blad-
mossor. Det som kan vålla lite huvudbry 
är att skilja på egentliga bladmossor och 
bladlevermossor. Arterna i dessa grup-
per har alla skott med stam och blad, men 
det finns ett antal skillnader mellan dem. 
För det första har alla bladmossor nerver 
i bladen. Det har inte bladlevermossorna. 
För det andra ser deras sporhus helt olika 

ut; bladlevermossorna har klotrunda, 
mörka sporhus som spricker upp i fyra 
delar när sporerna är mogna. Bladmos-
sornas sporhus är oftast något avlånga och 
kantiga. De har i regel ett lock som öppnas 
vid sporspridning. Andra skillnader är att 
bladlevermossor ofta har oljekroppar i 
bladen och blad som är flikiga, sågade eller 
tandade. Bladmossor har aldrig vare sig 
flikiga blad eller oljekroppar. 

Kan man skilja på dessa två grupper 
har man en god start i bestämningsnyck-
eln. 

Bland levermossorna finns också en 
mindre grupp som kallas bållevermos-
sor, dessa har som namnet antyder en bål, 
det vill säga en kropp som inte består av 
stam och blad. En vanlig bållevermossa är 
lungmossa som kan hittas i diken och på 
fuktiga gräsmattor.         Linnea Helmersson

FOTO: HANS BISTER

Kryptogamer är ett samlingsnamn för mossor, svampar och 
lavar. Linné delade in växtvärlden i fanerogamer (med ståndare 
och pistill) och kryptogamer (utan tydliga befruktningsorgan). 
Idag används kryptogamer snarare som ett ekologiskt begrepp, 
för grupper av arter som lever i liknande miljöer.
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En nålfruktsmossa med sina speciella sporhus.
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Lungmossan hör till levermossorna.
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S
ommaren 2014 drabbades Väst-
manland av, vad som då var, den 
värsta skogsbranden i modern 
tid. Drygt 14 000 hektar brann. 
Själv bor jag en knapp kilome-

ter väster om brandområdet och kunde på 
mycket nära håll förfasas över brandens 
framfart. Tidigt på våren 2015 tilläts jag 
följa med länsstyrelsen ut i markerna. Vad 
jag såg var bara sönderbrända träd, upp-
bränd markyta, kala berghällar och allt var 
svart, svart, svart. Det var svårt att tänka 
sig att något skulle kunna växa här igen 
under min livstid. 

I väntan på branden
Men snacka om växtkraft. Redan på 
hösten, innan branden var förklarad för 
helt släckt så dök de första plantorna av 
svedjenäva upp för att sedan blomma för 
fullt året därpå. Hela 69 000 (!) plantor 
av svedjenävan inventerades år 2015. I år 
fanns bara en handfull plantor kvar att be-
skåda. Fröna ligger nu i sin underjordiska 
fröbank och väntar på nästa skogsbrand. 
Av brandnävan hittades ett tiotal plantor.
2015 var det stora året för svampar, mossor 
och diverse gräs. Toppmurklan var årets 

begivenhet och plockades i mängder. En 
annan murkla som också dök upp var 
den fruktade rotmurklan. Den angriper 
granens rötter och är därför avskydd av 
skogsägarna. Olika sorters skålsvampar 
kom, bland annat stybbskål och inte minst 
den mönjeröda skålsvampen som lyste 
så grant mot den svarta marken. På alla 
de döda björkarna finns stora mängder 
med björkticka och brandskiktdyna. Men 
många var de kantarellställen som för-
svann i branden.

Där fanns orange brännmossa, som 
nästan fick en att tro att det brann igen, 
vacker vårgrön spåmossa och djupgrön 
björnmossa men mest fascinerande av 
mossorna var nog de enorma ytor av 
lungmossa som bredde ut sig redan under 
brandhösten.  En mossa som förr brändes 
till aska som blåstes på den lungsjuka 
i hopp om bot. Tydligen var det ingen 
lyckosam kur då den även kallas änglanä-
ver eller älvnäver. En mossa som sätter 
fantasin i rörelse. 

Explosion i färg och form
Så kom 2016 och naturen fullkomligt 
exploderade av kärlväxter. Både till antalet 

De två som blev kvar. Branden skapade ett ödsligt 
landskap.

Det ljusnar i 
Västmanland

   Efter branden TEXT OCH FOTO: SOLVEIG WADELIUS
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arter och till antalet individer. Vårens för-
sta blomma, tussilagon, gav en liten föra-
ning om vad som komma skulle! Blåsippa, 
vitsippa, sälg, tuvull, ängsviol, kärringtand, 
prästkrage, bergsyra, ängsklocka, liten 
och stor blåklocka, gökärt, gökblomster, 
gullris, tistlar, strätta, mjölkört och många, 
många andra. Jag, som är tillräckligt gam-
mal, minns hur korna gick på lösdrift och 
hur deras betande skapade en fantastisk 
blomprakt. Denna blomprakt kom åter 
efter skogsbranden.

Mest imponerande var de sanslöst stora 
mängderna av tuvull, som när den gick i 
frö som såg ut som fält med snö och med 
rimfrost i träden. Lika imponerande var 
mjölkörten och där var det var inte bara 
antalet utan minst lika mycket alla färg-
varianter från vitaste vita kronblad med 
grön/beige foderblad, över vita med rosa 
foderblad och blommor i ljusrosa, mörk-
rosa till skarpaste lila. Blåsugan som varit 
ganska ovanlig i skogarna har återetablerat 
sig på åtskilliga ställen. Det mulen gjorde 
förr gjorde branden nu.

Många insekter gynnas
Då jag inventerar fjärilar åt Svensk Dag-

fjärilsövervakning så har ju växter som 
lockar fjärilar varit av extra stort intresse, 
både de växter som bjuder på nektar och 
de som fjärilarna lägger sina ägg på. Det 
har verkligen märkts att vissa växter har 
ökat i antal för vissa fjärilar har plötsligt 
blivit mycket vanligare än tidigare. Bland 
annat så har mindre guldvingen gynnats av 
de stora mängderna av bergsyra och ma-
kaonfjärilen av strättorna. Från att ha haft 
enstaka individer av ängspärlemorfjäril är 
den nu en av de vanligare fjärilarna. Jag 
har en liten fundering kring om ökningen 
hänger samman med mängden av ängs-
viol. Fjärilen lägger annars äggen på den 
vanligare skogsviolen. Det är så fantastiskt 

Första sommaren efter branden bildade svedjenä-
vorna en vacker kontrast till allt det svarta.

TEXT OCH FOTO: SOLVEIG WADELIUS

Första fjärilen som inventerades var den här näs-
selfjärilen.

Rosa mjölkört, blekrosa stenar, 
svarta stammar och blå himmel.
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att på nära håll uppleva symbiosen mel-
lan växter och insekter. Den ena kan inte 
överleva utan den andra. 

Många vita blommor
En mängd växter har efter branden ändrat 
färg, vanligtvis till vitt. Kan antas bero 
på det förändrade PH-värdet i marken 
men kan allt förklaras med detta? Växter 
som har osedvanligt många vita blom-
mor är ängsklockan och för att inte tala 
om brunörten som fått vita blommor och 
ljusgröna blad. En annan färgförändring 
har skogsstjärnan som blivit lätt rosa med 
rödgröna blad. Men, men en liten otäck 
tanke dyker upp i huvudet; finns det rester 
av gamla bekämpningsmedel som frigjorts 
av branden, exempelvis hormoslyr, kvar i 
marken som nu orsakar att vissa växters 
blad, bland annat liljekonvaljens, blivit 
grön-vita?

Har det då kommit några fler brand-
gynnade växter än nävor och lungmossa? 
Och har det dykt upp några lite ovanliga-
re? Höstlåsbräken, ullört, rosendunört och 

Efter branden

Mjölkörten var en annan växt som kom i färger från 
vitaste vitt över rosa till lila. Ny i området var kanadabinkan.

Många svampar kom. Här mönjeskål.

Genom den brända roten skådar vi in i den framtida växtligheten.



 vilda växter | 3.2018 31

kanadabinka är några av de i Västmanland 
ovanligare växter som jag hittat.

För mig har ordet svedjebruk plötsligt 
fått en innebörd. Före branden förstod jag 
inte vilken växtkraft som finns i aska plus 
ljus i kombination. Nu vet jag och när det 
just i år brinner på många håll i landet så 
vet jag att naturintresserade har några år 
på sig att uppleva den pånyttfödda natur 
som en brand skapar. Själv kommer jag 
att nöja mig med mina ständiga besök i 
brandskogsområdet i Västmanland. Den 
extremt varma sommaren 2018 har det 
ånyo brunnit här två gånger. 

Nytt reservat bildat
I brandområdet har länsstyrelsen i Väst-
manland skapat ett 6 420 hektar stort 
naturreservat, Hälleskogsbrännan. Här 
har jord och torv brunnit bort liksom 
växter, lavar, mossor och alla buskar och 
träd. Träd som ska stå tills dom ramlar av 
sig själva. Hällar och stenar ligger (låg) 
helt blottade. All växtlighet var bortbränd. 
Här ska vi kunna se hur en svårt sargad 

natur återhämtar sig. En rolig tanke; är vi 
de första människorna som kan se dessa 
hällar sedan de steg upp ur havet för cirka 
11 000 år sedan? 

Naturreservatet Hälleskogsbrännan 
har, så långt möjligt, en god handikappan-
passning. Via en bred spång med lätt lut-
ning tar man sig upp till ett utsiktstorn där 
det vid botten av tornet finns en plattform 
så att man från toppen av Grävlingsberget 
har en magnifik vy över hela det drygt 
14 000 hektar stora brandområdet. Hård-
gjorda stigar leder ut i naturen så att även 
den i rullstol på nära håll kan se brand-
områdets natur med alla rotvältor, brända 
träd och allt som spirar och gror. En av 
stigarna leder ner till en av sjöarna mitt i 
brandskogen där det också finns picknick-
bord, anpassat till rullstol. 

Blomprakt om två år
Välkommen till den brunna naturen. Vill 
ni se svedjenävan i 2018 års brandområden 
så är det 2019 som gäller, och vill ni se 
blomprakten så kommer den år 2020. 

Många var blåklockorna, och osedvanligt många av 
dem var vita. Här i form av ängsklocka. 

Skogsstjärnorna gick i rosa med rosagröna blad.

Snö och rimfrost i juni? Nej men tuvullen som gått i frö. Rosa ljung och björnmossa i grönt, gult och orange. 



Blommande julträd Nuytsia floribunda i 
Perth, västra Australien.Ölands södra udde sedd från Thomas Gunnarssons 

drönarkamera. Läs mer på sidan 2.
(Ottenby/Långe Jan Lantmäteriet 601-2018/675)


